xComfort Room Controller Touch

Gebruikershandleiding

xComfort Room Controller Touch Gebruikershandleiding 1v01_NL

•
•

•
•

•

For other languages and information about xComfort visit
www.eaton.eu/xcomfort or www.xcomfort.com or use the QR-code.
Für weitere Sprachen und Informationen zum xComfort System
besuchen Sie ww.eaton.eu/xcomfort oder www.xcomfort.de oder
verwenden Sie den QR-code
Besok www.xcomfort.no eller www.eato.eu/xcomfort for andre språk
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1. Inleiding
1.1 Veiligheidsinstructies
Dit document bevat belangrijke waarschuwingen en veiligheidsinstructies die moeten worden nageleefd
en opgevolgd door de gebruikers. Niet opvolgen van deze waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften
kunnen de storingsvrije werking van de Room Controller Touch in gevaar brengen.

1.2 Beoogd gebruik
De Room Controller Touch is uitsluitend bedoeld voor residentieel gebruik in particuliere woningen en
kleine kantoren. De Room Controller Touch is niet geschikt voor industrieel gebruik.
De Room Controller Touch is ontworpen om de klimaatbeheersing in een ruimte te vergemakkelijken en
die door de gebruiker, d.m.v. een intuïtief menu en Touch scherm, kan worden bediend.
De Room controller kan gebruikt worden in twee applicatie modi:
• Control-modus; De Room Controller Touch regelt het klimaat in een kamer
• Sensor-modus; De Room Controller Touch meet de klimaatcondities in de kamer en zend deze,
samen met de instellingen, gemaakt door de gebruiker, naar een intelligent apparaat, bijvoorbeeld
xComfort Smart Home Controller (SHC), die voor het regelen van het klimaat in de ruimte zorgt.
De transmissie van radiosignalen is gebaseerd op een niet-exclusieve communicatiekanaal,
waardoor er storingen van de transmissie mogelijk is. Om deze reden mag de Room
Controller Touch niet worden gebruikt om apparaten te bedienen die veiligheidsrelevante
functies hebben, zoals bijv. beveiliging tegen oververhitting, noodstop of noodoproep.
Bij het gebruik van het apparaat voor andere doeleinden dan beschreven in dit document of bij het niet
opvolgen van de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften vervalt de garantie en/of
aansprakelijkheid.

1.3 Instructies voor afvalverwerking
Gooi die apparaat niet weg met het gewone huisvuil.
Elektronische apparatuur moet worden ingeleverd bij de plaatselijke inzamelpunten voor
afgedankte elektronische apparatuur in overeenstemming met de plaatselijke richtlijnen op het
gebied van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

1.4 Over dit document
Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor eindgebruikers en beschrijft de werking en de
menustructuur van de Room Controller Touch.
Bepaalde functies en hun beschikbaarheid is afhankelijk van de instellingen tijdens de installatie. Deze
functies zijn gemarkeerd met (optioneel).
Neem contact op met een geschikte gekwalificeerde installateur voor de montage,
installatie en basisconfiguratie of voor het verwijderen en afvoeren van het apparaat.
Ondeskundige installatie of configuratie kan schade aan goederen en personen
veroorzaken.
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2 De Room Controller Touch
2.1 Bediening
De Room Controller Touch is voorzien van een display met achtergrondverlichting en Touch-functie. Het
scherm wordt gebruikt om informatie weer te geven en door het aanraken van het scherm kan de Room
Controller Touch worden bediend.
Noot:

Het display is ontworpen om alleen te reageren op een echte druk op het scherm. In
vergelijking met de gangbare Touch displays voor smartphones en tablets zal het
aanvoelen dat een lichte steviger aanraking van het scherm nodig is.

In de rust stand toont het display de temperatuur en de status met de achtergrondverlichting uit. Bij de
eerste aanraking van het scherm komt deze in de actieve-status. In deze toestand is de achtergrondverlichting aan en, wanneer aangesloten op de SHC, worden de actuele gegevens van de SHC
opgevraagd.
Noot:

Voor het verkrijgen van de maximale levensduur van de batterij is een vertraging tussen de
informatie op het scherm in rust toestand en de status in de xComfort SHC mogelijk. Deze
vertraging kan worden verkleind door de installateur, maar geeft een korter levensduur
van de batterij. In control mode bevat het display altijd de meest actuele informatie.
Temperatuur set-points
Vorst beveiliging
Nacht / Standby
Economy
Dag / Comfort

Vraagt status
Verwarming vraag
Koeling vraag

Toon information selectie
Temperatuur
Luchtvochtigheid
Klok

Ventilatie vraag

Buiten temperatuur

Anders

Week program timer
Eenheden van de information
Setting
Touch-button
Vloer temperatuur regeling actief
Zwakke batterij indicatie
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2.2 Reinigen
Om ongewenste wijzigingen, tijdens het reinigen van de Room Controller Touch te voorkomen, kan het
display in de schoonmaken mode worden gezet.
De Room Controller Touch mag alleen gereinigd worden met glasreiniger en nooit met
schuurmiddel
In de schoonmaak mode zal de Room Controller Touch de aanraking van het scherm negeren. Het display
toont de tijd in seconden tot de Room Controller Touch terugschakelt naar de normale werking.

>7 Sec.

2.3 Vervangen van de batterijen
De Room Controller Touch werkt op 2x LR03 (AAA) batterijen die zich aan de achterkant van de Room
Controller bevinden.
Vervang de batterijen als het zwakke batterijen indicatie icoontje
Noot:

wordt getoond op het display.

Optioneel kan de Room Controller ook gebruikt worden met een stroomadapter. In dit geval
zijn batterijen niet nodig. Neem voor meer informatie contact op met uw installateur.

NIET op het midden van het scherm drukken tijdens montage!! Voor een correcte montage
druk altijd, met twee handen, op de buitenste rand van de Room Controller Touch.
Gebruikte batterijen mogen niet worden weggegooid met het gewone huisafval. In
plaats daarvan moeten ze worden ingeleverd bij een batterijinzamelpunt.

Probeer nooit standaard batterijen op te laden!! Gevaar voor explosie.
Batterijen niet in een vuur werpen
Sluit de batterijen nooit kort
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2.4 Bediening functies
De bedieningsfuncties van de Room Controller Touch zijn onderverdeeld in
• Vaak gebruikte functies, Basis bedieningsfuncties.
• Af en toe gebruikte functies, Uitgebreide bedieningsfuncties
• Verandering van de instellingen, Instellingen wijzigen bedieningsfuncties
Noot:

Om te beginnen met de bediening van de Room Controller Touch een eerste aanraking van
het scherm is nodig is om deze te activeren.

Voor een optimale levensduur van de batterijen van de Room Controller Touch wordt het display in de
ruststand gezet. In deze toestand toont het display de temperatuur en de activiteiten status en is de
achtergrondverlichting uitgeschakeld. Bij de eerste aanraking van het scherm komt het display in de
actieve-mode. In deze toestand is de achtergrondverlichting ingeschakeld en, indien aangesloten op de
xComfort SHC, wordt de meest actuele informatie van de SHC opgevraagd.
2.4.1 Basis bedieningsfuncties
• Toon huidige temperatuur
• Tijdelijk aanpassen van de actieve setpoint (gewenste) temperatuur
• Toon de huidige gewenste temperatuur
• Selecteer (een andere) voorgeprogrammeerde gewenste temperatuur (operation mode)
• Toon huidige luchtvochtigheid
• (Optioneel) Toon buiten temperatuur
• (Optioneel) Toon klok
• (Optioneel) Touch-knop(pen)
2.4.2 Uitgebreide bedieningsfuncties
• Selecteer regelmodus; Verwarmen, Koelen, (Optioneel) Verwarmen&Koelen of UIT mode
• (Optioneel) Schakel Week Programma Timer AAN of UIT
2.4.3 Instellingen wijzigen bedieningsfuncties
• Wijzigen van voorgeprogrammeerde gewenste (Setpoint) temperaturen
• (Optioneel) Wijzigen van het Week Programma
• (Optioneel) Wijzigen van de gewenste luchtvochtigheid (Setpoint)
• (Optioneel) Wijzigen van de tijd en datum
• (Optioneel) Wijzigen van de klok correctie factor
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2.5 Basis Bediening Instructies
2.5.1 Toon huidige kamertemperatuur
Het standaard scherm op het display toont de huidige temperatuur. De Room Controller zal altijd terug
keren, na een time-out, naar dit standaard scherm. Het is ook mogelijk om handmatig de het standaard
'huidige temperatuur scherm' te selecteren.

2.5.2 Toon huidige gewenste temperatuur (SetPoint)
De huidige gewenste temperatuur, die wordt gebruikt voor het regelen van de temperatuur in de ruimte,
kan worden getoond.
Noot:

De huidige gewenste temperatuur is de som van de huidige voorgeprogrammeerde
temperatuur (Operation mode) en de tijdelijke gemaakte (verhoging of verlaging) wijziging.

Initieel

Stap 1

(Optioneel)
Selecteer de
Verwarmen of Koelen
Set-point
Rust
Time-out
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2.5.3 Tijdelijk aanpassen van de huidige gewenste temperatuur (SetPoint)
Het is mogelijk om tijdelijk de huidige gewenste temperatuur (setpoint) te verhogen of te verlagen. Deze
tijdelijke aanpassing wordt gewist, wanneer, handmatig of via het Week Programma, naar een andere
voorgeprogrammeerde gewenste temperatuur (Operation mode) overgeschakeld wordt.
Noot:

Om de gewenste temperatuur permanent te veranderen zie sectie ‘Wijzigen Instellingen
instructies – Wijzigen van de voorgeprogrammeerde gewenste temperaturen (setpoint)’.

Initieel

Stap 1

Optioneel Selecteer
Verwarmen of Koelen
set-point

Stap 2

Rust
Time-out

2.5.4 Schakelen naar andere gewenste temperatuur (Operation Mode)
De Room Controller Touch ondersteunt 4 verschillende her-programmeerbare gewenste temperaturen
(Operation mode) om eenvoudige te kunnen schakelen tussen de gewenste temperatuurwaarden
gedurende de dag. Het is mogelijk om handmatig te schakelen tussen deze geprogrammeerde
temperatuurwaarden (Operation mode). De geprogrammeerde temperatuurwaarden (Operation mode)
kunnen ook worden gebruikt in het Week Programma (indien geactiveerd) om automatisch, op tijd, te
schakelen tussen de verschillende gewenste temperatuurwaarden.
Noot:

Het Week Programma zal worden uitgeschakeld (OFF), zodra handmatig naar een andere
geprogrammeerde gewenste temperatuur (Operation Mode) overgeschakeld wordt.

xComfort Room Controller Touch Gebruikershandleiding 1v01_NL
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Initieel

Stap 1

Stap 2

Rust
Time-out

2.5.5 Toon kamer luchtvochtigheid
De Room Controller Touch meet standaard de luchtvochtigheid in de kamer en kan deze weergeven door
het selecteren van het ‘Toon luchtvochtigheid’ scherm.

2.5.6 (Optioneel) Toon buiten temperatuur
Sensor modus
Deze optie is beschikbaar wanneer de Room Controller is aangesloten op een intelligent apparaat dat de
buitentemperatuur biedt.
Control modus
Deze optie is beschikbaar in de control modus indien tijdens de installatie, de externe
temperatuursensor ingang is geconfigureerd voor gebruik als een buitentemperatuurvoeler.

xComfort Room Controller Touch Gebruikershandleiding 1v01_NL
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2.5.7 Toon Tijd en Dag van de Week
De actuele tijd kan worden weergegeven.

2.5.8 (Optioneel) Touch-knop(pen)
De Touch-knoppen van de Room Controller Touch kunnen gebruikt worden als drukknoppen voor het
regelen van, bijvoorbeeld, de verlichting, rolluiken/jaloezieën in de kamer of om scènes in de xComfort
SHC te activeren.
Noot:

Voor hert verkrijgen van de Touch-knoppen moet een actuator of een intelligent apparaat
verbonden worden met de Touch-knop van de Room Controller tijdens de installatie.
Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.

The Room Controller Touch heeft maximaal twee Touch-knoppen
. Het gedrag is afhankelijk van
de configuratie instelling tijdens de installatie:
• 2x Enkelvoudige Puls-drukker: Elke Touch-knop is individueel verbonden met een actuator (s) of
een intelligent apparaat (bijvoorbeeld xComfort SHC). Iedere Touch-knop werkt als een
enkelvoudige puls drukker. De Touch-knop ondersteunt kort (bijv. aan/uit) en lang drukken (bijv.
Dimmen omhoog / omlaag).
• 2x Tweevoudige Puls-drukker met pijltjestoetsen: Elke Touch-knop is individueel verbonden
met een actuator (s) of een intelligent apparaat (bijvoorbeeld xComfort SHC). Wanneer de
Touch-knop wordt ingedrukt, begint deze te knipperen en de pijltjestoetsen worden
weergegeven. De pijltjestoetsen kunnen gebruikt worden door kort indrukken voor, bijv., aan/uit
of bij lang drukken voor, bijv., dimmen.
• 1x Tweevoudige Puls-drukker: Beide Touch-knoppen zijn verbonden met dezelfde actuator(s).
Het paar van de Touch-knoppen zal zich gedragen als een tweevoudige puls-drukker. De Touchknop aan de linkerkant is het AAN/OP (kort / lang indrukken) deel en aan de rechterkant de
UIT/NEER deel.

xComfort Room Controller Touch Gebruikershandleiding 1v01_NL
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2.6 Uitgebreide bedieningsfuncties Instructies
2.6.1 (Optioneel) Activeer/Deactiveer Weekprogramma
Optioneel kan het Weekprogramma worden uitgeschakeld (OFF) of ingeschakeld (ON). Wanneer het
uitgeschakeld is (OFF), kan alleen met de hand geschakeld worden tussen de geprogrammeerde
temperatuurwaarden (Operation mode). Wanneer het ingeschakeld is (ON), gebeurt het schakelen op
basis van het geprogrammeerde Weekprogramma.
Control-modus
De optie om het Weekprogramma in te schakelen of uit te schakelen is alleen beschikbaar in control
mode indien de Week Program Timer-functie is geactiveerd tijdens de installatie.
Sensor-modus
In Sensor-modus is de optie beschikbaar wanneer de Room Controller is verbonden met de xComfort
SHC, in andere gevallen (bijvoorbeeld met een Room Manager)is het Weekprogramma niet aanwezig.
Noot:

Als het Weekprogramma wordt ingeschakeld (ON), dan wordt automatisch naar de juiste
geprogrammeerde gewenste temperatuur (Operation mode) geschakeld zoals
geprogrammeerd is in het Weekprogramma voor het huidige tijdstip.

Optioneel

Stap 1

Stap 2

Uitgeschakeld (OFF)
Stap 3

Ingeschakeld (ON)

Time-out
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2.6.2 (Optioneel) Selecteer Verwarmen en/of Koelen mode
Handmatig kan worden gekozen welke temperatuur regelmode actief moet zijn.
(UIT) Geen iconen. Zowel Verwarmen als Koelen is uitgeschakeld, geen temperatuurregeling.
Verwarmen mode. Temperatuurregeling alleen voor Verwarmen.
Koelen mode. Temperatuurregeling alleen voor Koelen.
Verwarmen&Koelen mode. Temperatuurregeling zowel Verwarmen als Koelen.

Sensor Mode
Als de Room Controller is aangesloten op de xComfort SHC, dan kan handmatig worden geschakeld
tussen 'Verwarmen', 'Koelen' en 'UIT'. In dit geval is de optie 'Verwarmen&Koelen' is niet beschikbaar.
Wanneer aangesloten op een Room Manager, dan kan temperatuurregeling niet worden geschakeld.
Control Mode
Het hangt van de configuratie af welke van de temperatuurregelingen beschikbaar zijn. Als alleen ofwel
een ‘Verwarming’ of ‘Koeling’ actuator is aangesloten, dan kan handmatig worden geschakeld tussen
‘Verwarmen en UIT'/'Koelen en UIT. Als beide zijn aangesloten, dan zijn alle opties beschikbaar.
Optioneel

Huidige actieve mode wordt getoond

Stap 1
(Toon mode)

Stap 2
(Selecteer
mode)

Control Mode*
(UIT)

Sensor Mode
(UIT)
Optioneel
Time-out
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2.7 Instellingen Wijzigen Instructies
2.7.1 Wijzigen van de geprogrammeerde gewenste temperaturenwaarden
De Room Controller Touch ondersteund 2 x 4 (4 voor verwarmen en 4 voor koelen) verschillende
voorgeprogrammeerde temperatuurwaarden (Operation modes) die handmatig, via het display, (her)geprogrammeerd kunnen worden.
Vorst beveiliging mode. Fabrieksinstelling 10°C/32°C (or -5K met Room Manager)
Stand-by of Nacht mode. Fabrieksinstelling 18°C/28°C (or -0,5K met Room Manager)
Economy mode. Fabrieksinstelling 19°C/26°C (or -1K met Room Manager)
Comfort of Dag mode. Fabrieksinstelling 21°C/24°C (or 0K met Room Manager)

Sensor mode
Wanneer aangesloten op de xComfort SHC zijn de geprogrammeerde temperatuutwaarden gelijk aan de
temperatuurwaarden in het SHC. Een handmatige wijziging op de Room Controller Touch zal ook de
waarde veranderen in de SHC (en omgekeerd).
Verbonden met een Room Manager dan zullen de geprogrammeerde temperatuurwaarden gebruikt
worden als offset in de Room Manager voor de in de Room Manager gebruikte gewenste temperatuur.
Control mode
De initiale waarden gebruikt in de control-mode worden geprogrammeerd tijdens de installatie. De
geprogrammeerde temperatuurwaarden worden gebruikt door de Room Controller Touch voor de
temperatuurregeling.
Noot:

Wanner de mode 'Verwarmen&Koelen' actief zal er rekening gehouden worden met een
minimaal temperatuurverschil tussen de Verwarmen en Koelen temperatuurwaarde (deadzone) dit om te voorkomen dat deze blijft schakelen tussen verwarmen en koelen. Deze
dead zone waarde kan worden ingesteld tijdens de installatie. De fabrieksinstelling is 3K.

Optioneel

Stap 1

xComfort Room Controller Touch Gebruikershandleiding 1v01_NL
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Enter Edit mode
Stap 2
(Selecteer Edit)

Edit icon knippert

Indien nodig herhaal dit voorde andere
geprogrammeerde temperatuurwaarden
(OPeration Mode)

Enter Wijzigen Operation mode
Optioneel
Selecteer de
Operation mode

Optioneel
Selecteer de
Verwarmen of
Koelen waarde

Stap 3
(Wijzigen)

Gewijzigde waarde knippert

Verlaat Edit mode
Stap 4

Rust

Time-out of

Time-out
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2.7.2 (Optioneel) Programmeren Weekprogramma
Sensor mode
Indien verbonden met een intelligent apparaat dan wordt temperatuurregeling gedaan door het
intelligente apparaat en op basis van het weekprogramma geprogrammeerd in het intelligente apparaat.
Veranderingen van het weekprogramma moeten in het intelligent apparaat worden gemaakt.
Control mode
In control mode is het Weekprogramma aanwezig als deze tijdens installatie is geactiveerd.
De Room Controller Touch ondersteunt voor elke dag van de week 6, handmatig te (her-)
programmeren, tijdstippen waarop de Room Controller Touch moet schakelen naar een andere
gewenste temperatuurwaarde (Operation mode).
Stap 1

Stap 2

Enter Edit mode
Stap 3
(Selecteer Edit)

Edit icon knippert

Stap 4
(Enter Programma edit)

Dag en schakelpunt knipperen
blinking
Geselecteerde Dag van de
Week knippert:

Herhaal dit

Enter Edit Program
Select Dag van de Week

xComfort Room Controller Touch Gebruikershandleiding 1v01_NL
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Selecteer schakelpunt

Geselecteerde schakelpunt knippert

Wijzig de gewenste setpoint
Selecteer gewenste
temperatuur
(Operation Mode)

Geselecteerde Operation mode is onderstreept

Wijzingen van de minuten
Wijzigen minuten
Stap 1
(Selecteer)

Minuten knipperen

Stap 2 (Wijzig)

Wijzigen van het Uur
Wijzigen van het Uur
Stap 1 (Selecteer)

Uur knippert
Stap 2 (Wijzig)

xComfort Room Controller Touch Gebruikershandleiding 1v01_NL
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Verlaat Edit mode
Stap 6
(Verlaat Edit mode)

Time-out of

Rust
Time-out

2.7.3 (Optioneel) Wijzig luchtvochtigheid Setpoint
Sensor mode
De luchtvochtigheid setpoint is niet beschikbaar als de Room Controller Touch is aangesloten op een
intelligent apparaat, zoals de SHC of de Room Manager.
Control mode
Deze optie is beschikbaar in control modus als, tijdens de installatie, een luchtvochtigheid actuator is
aangesloten op de Room Controller Touch. De Room Controller Touch zal een UIT-commando sturen
naar de actuator als de luchtvochtigheid boven de setpoint waarde is en een AAN-commando sturen als
de werkelijke luchtvochtigheid lager is dan het setpoint. De setpoint waarde kan handmatig worden
gewijzigd.
Initieel selecteer
Luchtvochtigheid

Edit mode
Enter

Wijzig

xComfort Room Controller Touch Gebruikershandleiding 1v01_NL
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Klaar

Time-out of

2.7.4 (Optioneel) Instellen Actuele Tijd en Datum
Sensor Mode
De optie om de datum en tijd handmatig in te stellen op de Room Controller is niet beschikbaar indien
de Room Controller is aangesloten op een xComfort SHC. In dit geval wordt de datum en tijd automatisch
gesynchroniseerd met de datum en tijd van xComfort SHC.
Control Mode
De Tijd (Uur, Minuten) en Datum (Dag van de Maand, Maand en Jaar) kunnen worden ingesteld.
Attentie:
De tijd en datum wordt gebruikt voor de uitvoering van het Weekprogramma. Datum en
tijd moeten daarom correct ingesteld zijn voor de juiste werking van het Weekprogramma.
Initieel selecteer Klok

Enter Edit Mode

xComfort Room Controller Touch Gebruikershandleiding 1v01_NL
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Herlaan deze stap voor elk te wijzen item

Selecteer Item en wijzig
Selecteer

(1-6) knippert
1 Uur

Wijzig
Gebruik pijltjestoetsen
om te wijzigen

Klaar en verlaat Edit Mode

2

Minuten

3

Dag van de
Maand

4

Maand

5

Jaar

Het gewijzigd getal knippert

Time-out of
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2.7.5 (Optioneel) Instellen Maandelijkse klokcorrectie factor
De mogelijke afwijking van de interne klok van de Room Controller Touch kan worden gecorrigeerd door
het instellen van het aantal seconden dat de klok elke maand gecorrigeerd moet worden (-99 Tot 99
seconden).
Noot:

De nauwkeurigheid van elke klok kan iets afwijken, dit zorgt er voor dat na verloop van tijd
de klok niet synchroon meer loopt met de werkelijke tijd en dit resultaat in een te vroeg of
te late uitvoering van het Weekprogramma.

De optie is alleen beschikbaar indien de klok functie tijdens de installatie is ingeschakeld en als de Room
Controller tijd niet gesynchroniseerd wordt met een apparaat, bijv. de SHC.

Initieel selecteer
klok

Enter Edit

Druks Edit > 5 Sec

Wijzig

Klaar
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